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Učbenik Slovenska beseda v živo za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika je
nastal kot nadaljevanje istoimenskega učbenika za začetni tečaj. Namenjen je odraslim udeležencem
tečajev z določenim predznanjem slovenskega jezika. 

Če so predznanje udeleženci nadaljevalne skupine pridobili kot začetniki na začetnem tečaju,
preskok na nadaljevalni učbenik ni zahteven. Če pa so bili udeleženci razvrščeni v nadaljevalo skupino
po predznanju, ki so ga dosegli po drugačni poti (npr. jezika so se naučili iz slovenskega okolja,
slovensko razumejo zaradi podobnosti s svojim prvim jezikom ali pa so živeli v tujini, v slovenskih
družinah) mora lektor prestop na to stopnjo prilagoditi skupini.

Razlike med posamezniki v nadaljevalni skupini so predvsem v bolj ali manj obsežnem poznavanju
slovenskih besed, medtem ko je skupno vsem, da se želijo naučiti še kaj več o jeziku in sistematizirati
svoje jezikovno znanje. Zato smo se avtorice odločile za obsežno učno gradivo, predvideno za 200 do
240 ur pouka, po potrebi tudi več.

UvodUvod
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Poslušajte posnetek in odgovorite. 

Pa začnimo ...Pa začnimo ...

Kdo je oseba, ki se je predstavila?

Kje dela?

Kaj rada dela v prostem času?

Kje živi? Pri kom?

Kje preživlja počitnice?

1

Ali poznate vse svoje sošolce? 

Predstavite se drug drugemu. 

Povejte, kje ste vi preživeli zadnje počitnice.

Opišite fotografiji. 
Kaj mislite, ali se osebe poznajo?
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Pokaži, kaj znaš!Pokaži, kaj znaš!
Ali bi znali po slovensko …?

Preberite naslednje trditve, premislite o njih in ocenite svoje znanje. 

nisem 
prepričan(a)jaenota

1 Znam pripovedovati o sebi in drugih, povedati kaj delam, 
kako preživljam prosti čas.

Znajdem se tudi, kadar v pogovoru ne razumem vseh besed 
ali kadar se sam ne spomnim slovenske besede (vprašam za
pomen, situacijo opišem z drugimi besedami …)

2 Znam ustrezno napisati uradno in zasebno sporočilo 
(elektronsko pošto, telefaks, razglednico …)

Znajdem se pri telefoniranju: znam povedati kdo sem in 
koga želim, znam pustiti sporočilo.

Poznam najpomembnejše slovenske kraje, sosednje države, 
turistične znamenitosti.

Znam priporočiti dober lokal in znam pohvaliti dobro 
opravljene storitve.

Znam se pritožiti (ustno oz. pisno), kadar nisem zadovoljen/
zadovoljna.

3 Znam govoriti o družinski članih, sorodnikih, pomembnih 
dogodkih v družini.

Znam čestitati in nazdraviti ob pomembnih dogodkih, 
znam voščiti ob praznikih, znam izreči sožalje.

Znam opisati stanovanje in poimenovati predmete v njem. 
Znam se pogovarjati o gospodinjskih opravkih, vzdrževanju
stanovanja in stroških.

Znam napisati mali oglas.

4 Poznam poimenovanja za različne prireditve. Razumem 
radijske ali časopisne napovednike in vabila na prireditve. 

Znam napisati vabilo. Znam povabilo sprejeti ali prijazno zavrniti.

Znam opisati svoje konjičke. Znam povedati, kaj rad počnem in
kaj mi ni všeč.

Poznam tudi poimenovanja za prostočasne dejavnosti, 
s katerimi se ne ukvarjam sam.
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Napišite obvestilo o zanimivi prireditvi. Uporabite podatke iz tabele.

KAJ? KDAJ? KJE?

Klavdij Tutta, petek, 4. 2., Galerija Veronika, Kamnik
likovna razstava otvoritev ob 18.30

Akademski pevski zbor sobota, 5. 2., ob 20.00 Cerkev sv. Martina, Kranj
Tone Tomšič, klasični koncert

Tacamuca, sreda, 9. 2., ob 17.00 Lutkovno gledališče, Ljubljana
predstava za otroke

Poiščite še aktualne prireditve. Podatke lahko najdete v časopisu oziroma na medmrežju. 
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?Kako preživljajo prosti čas ljudje na fotografijah? 
In s čim se ponavadi ukvarjajo v prostem času ljudje v vaši državi? 

Kaj pa vi radi počnete? 

4
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Preoblečene besede

Prejšnjo nedeljo smo se s prijatelji odpravili 
na piknik. Avto smo pustili nekje sredi gozda, bogu za hrbtom, 

in šli naprej peš. Imeli smo krompir, saj smo takoj našli lep
prostor. Začeli smo peči čevapčiče, piti pivo in klepetati … 
Potem pa smo kar naenkrat zagledali velikega medveda: 

srce nam je padlo v hlače in … 

Zamenjajte označene besede z drugimi, tako da 
ohranite pomen, in dokončajte zgodbo.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič 
(na kratko APZ) deluje v Ljubljani. APZ-jevci
smo predvsem študentje, in sicer nas je
približno 60 članov. Pojemo na mnogih
koncertih in turnejah po celem svetu. 

APZ je mešani pevski zbor, torej v njem
pojejo soprani, alti, tenorji in basi. Na našem
repertoarju so raznolike pesmi, izvajamo vse, 
od slovenskih ljudskih pesmi do sodobnih
skladb oziroma novitet.

Redne pevske vaje imamo ob torkih in
četrtkih od 19.30 do 22.00 s 15-minutnim

V zgornjem besedilu poiščite vse besede, povezane z glasbo. Poiščite jim tudi
besedne družine, na primer: pevski ➤ peti, pevec, pevka ...

OSEBNA IZKAZNICA ZBORA:

Ime: 

Kraj: 

Število članov: 

Čas vaj: 

Repertoar: 

Dosežki: 

odmorom. Vsaj enkrat na sezono se
odpravimo tudi na večdnevne intenzivne vaje
(pred tekmovanji, letnim koncertom). Zbor je
zelo uspešen, to se pravi, da že vsa leta
svojega obstoja na tekmovanjih v slovenskem,
evropskem in svetovnem merilu prejema
najvišje nagrade.

APZ je nekaj posebnega, ker ne pomeni
samo petja, ampak tudi prijetno druženje, ki
se pogosto nadaljuje tudi po pevskih vajah.

MOJ HOBI: PEVSKI ZBOR

Tatjanin hobi je petje. Že nekaj let poje v zboru. Preberite besedilo, v katerem predstavlja svoj hobi.

Učbenik je sestavljen iz desetih enot: 
Prva je uvodna, govori o komunikaciji nasploh in o rabi slovarjev; hkrati

so v tej enoti predstavljene slovnične prvine, ki naj bi jih udeleženci na tej
stopnji že poznali.

Sledi osem tematskih sklopov, kjer se odpirajo različna vsebinska
področja, v vsaki enoti je obdelanih nekaj slovničnih poglavij (od
oblikoslovja do skladnje in besedotvorja).

Zadnja, deseta enota je zgrajena iz različnih
nalog, ki preverjajo, kako so udeleženci usvojili v
učbeniku obravnavane vsebine in hkrati
pripravljajo na izpit iz znanja slovenskega jezika.

Zgradba enote:
V vsaki enoti so različna lažja in težja

učbeniška besedila. Vsa so kratka in prirejena po
resničnih člankih ali govornih izjavah, namenjena
branju in poslušanju, ob njih so vaje za
razumevanje. Nekatere besede ob besedilih so
razložene s preprostimi razlagami ali ilustracijami. 

Med besedili so vaje za konverzacijo. Izvajamo
jih v parih oziroma v večji ali manjši skupini.
Lahko sprašujejo po osebnem mnenju ali
usmerjajo udeležence k igri vlog, v obeh primerih
osveščajo, kako se ustrezno odzvati v različnih
govornih položajih. Prav tako so med besedili vaje
za pisanje krajših pisnih sestavkov oziroma
nekaterih pisnih zvrsti, s katerimi se odrasli
pogosto srečujejo v vsakdanjem življenju.

Vsako enoto popestri kotiček z besedami in
besednimi zvezami v prenesenem pomenu,
poimenovan preoblečene besede. 



Rubrika besedni zaklad odpira sezname besed
in sporočanjskih vzorcev oz. jezikovnih funkcij v
okviru dane teme. Priporočljivo je, da jih
udeleženec izbira in dopolnjuje po svojih
potrebah.

Slovnične strani so organizirane v obliki
preglednic, ki jih dodatno razlagamo s pravili,
prilagojenimi uporabnikom učbenika. Izkušnje
nam kažejo, da poznavanje slovničnih struktur
predstavlja oporo pri razvijanju sporazumevalnih
zmožnosti udeležencev. Slovnica je usklajena s
standardi iz programov znanj za poučevanje
slovenščine kot drugega/tujega jezika, to je s
Slovenščino za tujce in Sporazumevalnim pragom
za slovenščino. Terminologija pri navajanju
slovničnih vsebin je v slovenščini. Najosnovnejše
in v razredu pogosto rabljene jezikovne termine
razlagamo v opombah z mednarodnimi
vzporednicami, in sicer ko se termin pojavi prvič.
Kot dopolnilo učbeniku priporočamo rabo
Slovničnih preglednic slovenskega jezika avtorice
Ljubice Črnivec. 

K vsaki enoti sodi tudi literarna stran z
besedilom iz sodobne slovenske književnosti, ki
zaključuje posamezno enoto. Besedila se
navezujejo na temo učbeniške enote in so
ilustrativne narave ter udeležencem omogočajo
doživljanje umetnostnega jezika.

Najrazličnejše vaje, namenjene utrjevanju in
usvajanju tako slovnice kot besedišča, so zbrane
v delovnem zvezku.

Gradivo ni namenjeno samostojnemu učenju,
ampak se program učbenika izvaja z lektorjem, ki
iz vsega ponujenega izbere in predstavi
udeležencem primerne vsebine za uspešno
sporazumevanje v slovenskem okolju. Zasnova
učbenika lektorju omogoča, da prinaša dodatna,
aktualna besedila, ki se navezujejo na
obravnavane teme.
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Oglejte si sezname in jih dopolnite.

Besedni zaklad

SLOVENSKA IMENA DRŽAV IN MEST

• Hrvaška, Avstrija, Madžarska ...

• Dunaj, Budimpešta, Praga, Rim, Pariz, 
Benetke ...

DOKUMENTI, STORITVE, USTANOVE 
V ZVEZI S PRESTOPOM MEJE

• potni list, viza, osebna izkaznica, 
vozniško dovoljenje, zelena karta, 
garantno pismo

• zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje vozila, kontrola potnega lista, 
carinski pregled

• predstavništvo, veleposlaništvo

OPRAVKI OB POTOVANJU, NA MEJI, 
PO URADIH

• načrtovati potovanje 

• rezervirati hotel

• prijaviti neko stvar na carini

• izstaviti račun, plačati račun

• oglasiti se v uradu

• izpolniti obrazec, 
napisati podatke na obrazec

• dostaviti pošiljko

PRITOŽBA

• Rad(a) bi se pritožil(a).

• Ali imate pritožno knjigo?

PISANJE PISEM, ELEKTRONSKE POŠTE,
TELEFAKSA

na začetku
zasebno:

• Dragi Andrej! Draga Tanja! 

uradno:

• Spoštovani!

• Spoštovani gospod Rutar!

• Spoštovana gospa Rutar!

na koncu
zasebno in uradno:

• Lep pozdrav,

• LP, (v elektronski pošti, sporočilih SMS)

uradno:

• S spoštovanjem,

TELEFONIRANJE 

zasebno:
na začetku pogovora:

• Dober dan. Andrej pri telefonu. 
Ali bi lahko dobil gospo Ban? / 
Ali bi lahko govoril z gospo Ban?

če se iskana oseba oglasi

• Ja, pri telefonu.

če se iskana oseba ne oglasi

• Seveda. Trenutek. 

• Ne, žal je ni doma/tukaj. 
Ali lahko pokličete kasneje? 
Ali želite pustiti sporočilo?

PRIPOROČILO

• Priporočam ti/vam gostilno Pri mačku.

GLAGOL IN NJEGOVA VLOGA V POVEDI

Katera pomenska polja odpirajo glagoli? Oglejte si primere.

pisati (pišem)

Najbolj verjetno se vprašamo:

kdo? Andrej / Andrej iz New Yorka / on 1. sklon 

komu? Tanji / prijateljici Tanji / dobri prijateljici Tanji / ji 3. sklon

kaj? pismo / kratko pismo / ga 4. sklon

Mogoče bi radi vedeli tudi:

kdaj? vsak večer / po službi / ko pride iz službe

kje? v kavarni / v restavraciji ob kavi

zakaj? ker bo obiskal Slovenijo 
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Besede se lahko v slovenščini pojavljajo na različnih mestih v povedi.

Besedni red je vedno odvisen od sobesedila oziroma poudarka:

Andrej piše Tanji pismo. ( ➤ ne pa razglednice)
osebek14 1. predmet15 2. predmet

(3. sklon) (4. sklon)

Nekaj drugih možnosti: 
Andrej piše pismo Tanji. ( ➤ ne pa Mojci) / Tanji piše Andrej. ( ➤ ne pa Aleš) 

Še nekaj primerov: 
Piše ji, ker bo obiskal Slovenijo. / Piše ji v kavarni. / Vsak večer piše Andrej prijateljici Tanji kratko pismo.

Izberite nekaj glagolov iz besedil lekcije. Razvrstite jih po skupinah glede na sedanjiško končnico.
Poskusite na podoben način določiti, katera vprašanja se nam največkrat odpirajo ob posameznem
glagolu, ter tvorite povedi.

-am -im -jem -em -m

telefonirati
(telefoniram)
➤ kdo? komu?

urediti
(uredim)

➤ kdo? kaj?

potovati
(potujem)

➤ kdo? kam?

vpisati se 
(vpišem se)
➤ kdo? kam?

dati 
(dam)

➤ kdo? komu? kaj?

organizirati

rezervirati

čakati

dobiti

narediti

videti

zavarovati

stanovati

spraševati

(pre)brati

obiskati

priti

biti (sem) (bom)

iti 

jesti 

vedeti

14 Osebek/subjekt.
15 Predmet/objekt.
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2

Slovenska
beseda 
v živo

2

Slovenska
beseda 
v živo

2

Slovenska
beseda 
v živo

2

Andreja Markovič, Danuša Škapin, 
Mihaela Knez, Nina Šoba

Delovni zvezek

Mateja Debelak 

O, AMERIKA 
(Ljubljana: Dan, 1994. Str. 1—2.)

DEŽELA NEIZPOLNJENIH SANJ 
(Skrajšan, prirejen odlomek.)
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1 strokovno izpopolnjevanje
= dodatno izobraževanje,
učenje

2 kriti stroške = plačati
(Podjetje krije stroške 
potovanja. = Podjetje plača
potovanje.)

3 veljavna viza 

Ali razumete zgornji odlomek?

• Od kod je gospa?

• Kam je prišla?

• Kam potuje?

• Zakaj? a) Gre na obisk k sorodnikom.
b) Gre na počitnice.
c) Gre na strokovno izobraževanje.

4 žig

Kaj se pogovarjata ženska in carinik?

Carinik vpraša gospo, ...
Gospa odgovori, ...

Ali imate tudi vi zanimive spomine s potovanj? Opišite kakšen zanimiv dogodek.

Juhuhu, na vrsti sem! 
Še sekunda ...
"Gospa, od kod prihajate?"
"Slovenija, Evropa."
/... /
"Zakaj prihajate?"
"Na strokovno izpopolnjevanje.1

Naš urad v Sloveniji zastopa
Intergraph, ameriškega
proizvajalca računalniške opreme."
/... /
"Sem vodja tega oddelka."
/... /
"Imate urejeno bivanje?"
"Seveda, prihajam na njihovo
povabilo. Oni krijejo vse stroške,2

živela bom v njihovih stanovanjih."
/... /
"Ali imate kakršno koli dokazilo, 
s katerim lahko potrdite svoje
besede? Povabilo, rezervacijo
stanovanja, kar koli?"

/... /
"Saj imam veljavno vstopno vizo!"3

Odkima.
"To nas tu čisto nič ne zanima."
Nesramnež!
"Zakaj pa potrebujem vizo? /... /
Oprostite, na letališču v Frankfurtu
me je pregledala varnostna
služba," povem in pokažem žig,4

ki sem ga pri tem dobila. "Obljubili
so mi, da mi tega ne bo treba
ponoviti."
/... /
"Koliko denarja imate pri sebi,
kreditne kartice?" zaslišim
odrešilno vprašanje.
"Pet tisoč dolarjev gotovine."
Mala vratca se odpro, carinik
pomigne v smeri Amerike ...

• Podjetje Intregraph bo krilo njene 

potovanja.

• Gospod carinik želi od nje dobiti ,

da so jo Američani povabili. Gospa ima samo 

vstopno vizo.

• Carinik jo spusti naprej, ko sliši, koliko 

ima s seboj.

Iz slovenske literature
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1 Pogovor z Ano Ban

Poslušajte posnetek in odgovorite. 

Pa začnimo ...Pa začnimo ...

Kdo je oseba, ki se je predstavila?

Kje dela?

Kaj rada dela v prostem času?

Kje živi? Pri kom?

Kje preživlja počitnice?

1

Ali poznate vse svoje sošolce? 

Predstavite se drug drugemu. 

Povejte, kje ste vi preživeli zadnje počitnice.

Opišite fotografiji. 
Kaj mislite, ali se osebe poznajo?
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V prihodnosti si želim: Od toliko preplesanih
let imam precej poškodovana kolena, zato si
želim, da bi me čim dlje držala.
Moja najljubša žival: Rada imam vse živali,
toda trenutno me je povsem osvojila3 moja
psička Vana.
Moja skrita želja je: Imeti svojo hišo v
Medvodah in tako velik vrt, da bo naš kuža
lahko brezskrbno tekal po njem.
V prostem času: Hodim z družino na morje ali
v hribe.
Kakšnih ljudi ne maram: Hinavcev, lažnivcev,
narcisov, egoistov. 
Všeč so mi: Odprti in prijazni ljudje. 

Preberite naslednje besedilo.

Darja Šuster: DA BI ME KOLENA DRŽALA1 1 »da bi me kolena držala« 
= želim si, da me kolena 
ne bi bolela, da bi lahko 
plesalaRojstni dan: 13. 10. 1970

Zodiakalno znamenje: Tehtnica
Poklic: Končala sem srednjo aranžersko šolo in zdaj imam svoje podjetje.
Poleg tega delam kot koreografinja in vaditeljica hiphopa in jazz baleta v
plesni šoli Urška.
Kariera: Plesati sem začela že v prvem razredu osnovne šole. 
S soplesalci plesne šole Urška sem osvojila naslov državnih in evropskih
prvakov2 v jazz baletu, sama pa sem bila tudi državna prvakinja v disko
danceu. Nato sem naredila izpite za učiteljico plesa. Zdaj sem vodja jazz
baleta in hiphopa plesne šole Urška v Kranju. Koreografiram za različne
plesne skupine in sem sodnica za show dance v Sloveniji.

Darja je ...

aranžerka

podjetnica

koreografinja

vaditeljica

plesalka

prvakinja

učiteljica 

vodja

sodnica

2 osvojiti naslov prvaka 

3 »povsem me je osvojila 
moja psička« (osvojiti koga) 

Povežite. 
Kdo je ...

hinavec 

lažnivec

narcis

egoist

človek, ki laže, 
govori to, kar ni res

človek, ki dela in govori
drugače, kot misli 

človek, ki misli samo 
na sebe 

človek, ki je sam sebi
zelo všeč

Napišite še moško obliko.
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Še enkrat si oglejte besedilo. Poskusite ga preoblikovati v intervju. Napišite novinarjeva vprašanja.

Kako še kaj zanimivega povemo o ljudeh?

Ali poznate koga, ki …
– ima slovnico v malem prstu?
– je z vsemi žavbami namazan?
– vas nikoli ne pusti na cedilu?
– je malo čez les?

Novinar:

Darja: Trinajstega oktobra 1970.

Novinar:

Darja: Tehtnica.

Novinar:

Darja: Delam kot koreografinja in vaditeljica 
hiphopa in jazz baleta.

Novinar:

Darja: Že v prvem razredu osnovne šole. 

Novinar:

Darja: Želim si, da bi lahko še dolgo hodila in 
plesala.

Novinar:

Darja: Rada imam vse živali, najbolj pa svojo 
psičko Vano.

Novinar:

Darja: Rada bi imela svojo hišo v Medvodah.

Novinar:

Darja: Hodim z družino na morje ali v hribe.

Novinar:

Darja: Všeč so mi odprti in prijazni ljudje.

Naredite podoben intervju z enim od znancev in ga predstavite skupini. 

Smiselno dopolnite besedilo o Darji. Uporabite besede iz okvirja.

dela  • končala je  • koreografira  • hodi  • osvojila je  • pleše  • ima

Darja že od prvega razreda osnovne šole. naslov državne

prvakinje v disko danceu. Zdaj kot vaditeljica hiphopa in jazz baleta. 

Poleg tega za različne plesne skupine. Zaradi plesa zelo

poškodovana kolena. Rada v hribe in na morje. srednjo

aranžersko šolo in ima podjetje.

Preoblečene besede
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Ali včasih ne znate kakšne slovenske besede? Sporazumevamo se lahko tudi brez
besed. Oglejte si fotografije in jih komentirajte.

8

Na posnetku boste slišali nekaj nenavadnih glasov. Ugotovite, kaj pomenijo.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

a) Škoda. b) Ja. c) Kako lepo. d) Ne. e) Nekoga pokličemo. f) Boli me.

Kaj naredite, če ne znate slovenske besede?

Nič, raje ne govorim.

Pokažem.

Narišem.

Povem v drugem jeziku.

Pogledam v slovar.

Vprašam koga, ki dobro govori slovensko.

Neznano besedo poskusim opisati. 

Kaj mislite, da želijo
sporočiti osebe s slik?

2 Medmeti
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Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste hoteli kaj povedati, 
pa se niste spomnili ključne besede? 

Vadite, kako lahko rešujete takšne situacije. Prvi študent postavi vprašanje drugemu, drugi pa mora
odgovoriti tako, da besede ali situacije, ki je na listku narisana, ne sme izreči, ampak jo mora
pokazati. Sošolec mora ugotoviti, kaj mu sporočate.

ŠTUDENT 1 ŠTUDENT 2

pogovor o zabavi pogovor o zabavi

Zakaj nisi prišel/prišla na zabavo? (Včeraj niste šli na zabavo, ker ...) 

Včeraj x

in zato nisem šel/šla na zabavo.

1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. pogovor pri mizi pogovor pri mizi

Zakaj ne ješ teh 
krasnih rdečih jagod?

(Ste pri kosilu in ne jeste jagod.) 

Če jem jagode, dobim 

. 

pogovor na sestanku pogovor na sestanku

Zakaj si zamudil sestanek? (Zamudili ste sestanek.) 

Pozen/Pozna sem bil(a), 

ker . 

pogovor na parkirišču pogovor na parkirišču

(Nekdo je parkiral svoj avto pred vašega.) 

Zakaj ne umaknete avta? (Svoj avto ste parkirali pred 
drugega, zdaj bi radi odšli,
ampak ...) 

pogovor v turistični agenciji pogovor v turistični
agenciji

Zakaj nočeš v Pariz z letalom?
(S prijateljem bosta šla v Pariz, 
ampak vi ne želite potovati z
letalom, ker ...) 

pogovor med odmorom pogovor med odmorom

(Imate odmor in sošolcu/sošolki nekdo telefonira.
Sošolec/sošolka mora takoj oditi.) 
Zakaj moraš oditi?

(Pravkar ste nehali telefonirati in 
morate oditi.) 
Prijateljica mi je telefonirala, 

da .

3.

4.

5. 

6.

✁
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Kako poiščemo pravo besedo v slovarju? 
Primerjajte in komentirajte naslednje izpise iz različnih slovarjev.

10

ČE NE RAZUMETE ALI ČE SE ŽELITE NAUČITI 
KAKŠNO NOVO SLOVENSKO BESEDO, LAHKO REČETE:

Oprostite, ne razumem. Lahko ponovite?    Kako, prosim?    Kaj pomeni »ukrasti«?

Ne vem, kako se že reče to ☛ / / »baby« po slovensko?

iz angleško-slovenskega slovarja: 
➔ baby [béibi] n otročiček, dojenček; otročnik,
otročji človek

iz nemško-slovenskega slovarja:
➔ Baby, das, dojenček

iz srbskohrvatsko-slovenskega slovarja:
➔ béba ž, zval. bebo 1. otročiček, novorojenček,
2. mladiček, 3. lutka

iz francosko-slovenskega slovarja:
➔ bébé [bebe] m dete, otročiček; ∼ a la mamelle
dojenček

iz špansko-slovenskega slovarja:
➔ bebé, m dete, otročiček; punčka; gizdalinka;
pritlikavček

8.

9.

10.

vabilo v kino vabilo v kino

Zakaj nočeš z mano v kino?
(Prijatelj vas vabi v kino, 
ampak ne morete iti, ker ...)
Moram iti na 

. 

pogovor v trgovini, pri blagajni pogovor v trgovini,
pri blagajni

(Delate na blagajni in govorite stranki, 
koliko stane vse skupaj.)
Zakaj ne plačate?

(Čakate v vrsti. Ko morate plačati,
ne najdete denarnice.)

pogovor o počitnicah pogovor o počitnicah

Kako si se imel(a) na počitnicah?
(Vrnili ste se s počitnic. Ne počutite 
se dobro, ker ...)
Nisem se imel(a) lepo, 

ker . 

8.

9.

10.

✁

ŠTUDENT 1 ŠTUDENT 2

7.pogovor na cesti pogovor na cesti

(Nekdo na cesti vas ustavi.)

Kaj se je zgodilo?
(Ste na cesti, avto se vam je 
ustavil, ker ...)

7.
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Katero besedo bi izbrali vi? Poglejte nekaj od predlaganih besed še v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ) – v knjigi ali v elektronski obliki (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).

dojênček -čka m (é) 
otrok do prvega leta
starosti: previti dojenčka;
zdrav in krepek dojenček;
nega dojenčka; steklenič-
ka za dojenčka

déte -ta s (é) knjiž. deček ali deklica v prvih letih 
življenja; otrok: dete je zajokalo, zaspalo; njena hčerki-
ca je prisrčno dete; bolno dete; joka kot majhno dete
// človeški potomec v odnosu do staršev: imela sta
eno samo dete; roditi dete; vznes. nosila je dete pod
srcem / občinsko dete nekdaj otrok brez staršev, za
katerega skrbi občina •ekspr. to društvo je mrtvo
rojeno dete ne bo obstalo, se ne bo uveljavilo

rel. božje Dete Kristus kot otrok

Katere informacije najdete v geslu SSKJ? 

fotografírati -am dov. in nedov. (i) prenesti s 
fotografskim aparatom na filmski trak ali fotografsko
ploščo: rad je fotografiral pokrajino; jutri te bomo
fotografirali; fotografiral jo je barvno; dal se je
fotografirati / si se že kdaj fotografiral si bil že kdaj
fotografiran; nepreh. on zelo dobro fotografira
fotografíran -a -o: na sliki je fotografiran cel razred

terminološka raba 
besed ali zvez

frazemi

beseda, 
ki jo iščemo

slovnična informacija o pregibnosti

druge slovnične informacije

pomen

primeri rabe

deležniki glagola

sinonimna raba

Ker je izbira besede iz slovarja včasih težka, študentje delajo napake. Poskusite ugotoviti, kaj so
hoteli povedati z naslednjimi povedmi. Napake so nastale ob rabi angleško-slovenskega slovarja.

Po poklicu sem dojilja.

Za tenis potrebujemo hrušč. Štirje letni časi so: zima, vzmet, 
poletje, jesen.

Po poklicu sem pastir. 

Všeč mi je tvoja dlaka. 

Včasih se vam bodo Slovenci zaradi napak 
smejali. Nič hudega. Nasmejte se še vi.

– Smeh je pol zdravja. 
– Na napakah se učimo.
– Vsak začetek je težek.

Preoblečene besede

otročíček -čka m (í) 
manjšalnica od otrok:
otročiček je zajokal;
obnaša se kot otročiček /
toži se ji po otročičkih
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Smiselno dopolnite povedi, kot kaže primer.

12

Razvrstite besede iz okvirja po ustreznih kategorijah, kot kažejo primeri. 
(Besede so iz besedila Da bi me kolena držala.)

končala sem • srednjo šolo • poškodovana • živali • bo tekel • lažnivcev • v hribe   

odprti • v prostem času • ne maram • s soplesalci • za različne skupine

GLAGOLI SAMOSTALNIKI PRIDEVNIKI

v besedilu

končala sem

slovarska oblika

končati

v besedilu

šolo

slovarska oblika

šola

v besedilu

srednjo

slovarska oblika

srednji

Besede zob, sonce, pomoč [zóp, sónce, pomóč] izgovorimo v ednini.

Besedo pogovor [pogôvor] izgovorimo v množini.

Besede včeraj, jeste, pet [učéraj, jéste, pét] izgovorimo končnice.

Besede letenje, rečem [letênje, rêčem] izgovorimo ženskega spola.

Besede Ljubljana, Marko, Prešeren, Slovenec, Cankarjev dom pišemo v 2. sklonu.

Besede ljubljanski, junij, ponedeljek, božič, francoščina pa pišemo v 4. sklonu.

V besedah tolarj-ev, kilometr-ov, let-Ø so -ev, -ov, -Ø v nedoločniku.

Očala, hlače, brki so besede, ki obstajajo samo v velelniku.

Sadje, zelenjava, hrana so besede, ki obstajajo samo glagolski časi.

Za glagoli jesti, piti, gledati, poslušati sledi samostalnik predlogi.

Za količinskimi izrazi koliko, veliko, nekaj, malo sledi samostalnik osebni zaimki.

Hiša, cesta, luč, cerkev so besede s širokim e.

Sedanjik, preteklik, prihodnjik so s širokim o.

Glagoli delati, brati, stanovati so z ozkim o.

Glagoli telefoniraj, pridi, oprostite so z ozkim e.

Besede vi, medve, ga, jo, jih so z malo začetnico.

Besede na, v, med, pred so z veliko začetnico.
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Strategije branja:

1. Z debelim flomastrom označite vse, 
kar razumete. 

2. Odgovorite si na vprašanje 
O čem govori besedilo?

3. Označite neznane besede, 
za katere mislite, da so ključne.

4. Sklepajte o njihovem pomenu.

5. Nazadnje si pomagajte s slovarjem.

IZ BONTONA

Ali je v Sloveniji normalno, da ...

– vikamo natakarja v kavarni?
– poljubimo prijatelja/prijateljico, kadar ga/jo srečamo na ulici?
– vsak dan damo roko sodelavcem?
– kadimo v restavraciji?
– jemo med poukom?
– zamudimo na sestanek?
– pridemo na obisk, ne da bi prej poklicali?

Napišite sestavek na eno od naslednjih tem.

• Zakaj se učim slovensko?

• Slovenija je dežela.

• Slovenci in Slovenke so ljudje.

Sezuvanje v stanovanju velja za vse
stanovalce. Vsak ima svoje copate, nekaj
parov različnih velikosti pa imejmo tudi 
za goste. Če je gost v dvomih, ali naj se
sezuje ali ne, mu ponudimo copate, rekoč:
»Če želite, lahko obujete copate.« 

Včasih pa lahko ima sezuvanje
neprijetnejše posledice, kot če bi gost ostal
v čevljih, predvsem če se vonj prepotenih
nog vpije v preprogo. Oseb, ki ostanejo v
stanovanju zelo malo časa (poštarji,
inkasanti in podobno), ne prosimo, naj se
sezujejo. Seveda pa morajo taki obiskovalci
paziti, da ne vstopajo z umazanimi čevlji. 

V spalnico ne smemo nikoli vstopiti 
s čevlji.



14

1

BESEDILO
Moja prijateljica Ana dela
v podjetju Interevropa. 
V službi preživi veliko
časa. Kadar je prosta, 
se ukvarja s psom. Živi z
mamo in očetom v veliki
hiši blizu Ljubljane.
Poznam jo že dolgo.

POVED

•Ana je stara 25 let.

BESEDNA ZVEZA

•moja prijateljica Ana

BESEDA

•moj

•prijateljica

•Ana

•biti

•star

•25

• leto

SlovnicaSlovnica

Besede, ki smo jih obravnavali na začetni stopnji:

BESEDE

PREGIBNE
Spreminjajo oblike: besedi iz besedila

moramo poiskati slovarsko obliko.

NEPREGIBNE
Imajo samo eno obliko.

GLAGOL1

(biti, živeti, ukvarjati se, poznati ...)

SAMOSTALNIK2

(Ana, Ljubljana, Interevropa, prijateljica,
mama, oče, pes, podjetje, hiša, 

služba, čas ...)

PRIDEVNIK 3

(prost, velik ...)

OSEBNI ZAIMEK 4

(ona ...)

SVOJILNI ZAIMEK 5

(moj ...)

PRISLOV 6

(veliko, dolgo ...)

PREDLOG7

(v, z/s, blizu ...)

VEZNIK 8

(in, kadar ...)

Slovenskim slovničnim izrazom dodajamo mednarodne vzporednice, in sicer takrat, ko se izraz prvič pojavi. 
1 Glagol/verbum.
2 Samostalnik/substantiv.
3 Pridevnik/adjektiv.
4 Osebni zaimek/personalni pronomen.
5 Svojilni zaimek/posesivni pronomen.
6 Prislov/adverb.
7 Predlog/prepozicija.
8 Veznik/konjunkcija.
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GLAGOL

9 Število: ednina/singular, dvojina/dual, množina/plural.
10 Čas: sedanjik/prezent, preteklik/preterit, prihodnjik/futur.
11 Naklon: povedni/indikativ, velelni/imperativ, pogojni/kondicional.
12 Spol: moški/maskulinum, ženski/femininum, srednji/nevtrum.
13 Sklon: 1. sklon/imenovalnik/nominativ, 2. sklon/rodilnik/genitiv, 3. sklon/dajalnik/dativ, 4. sklon/tožilnik/akuzativ, 

5. sklon/mestnik/lokativ, 6. sklon/orodnik/instrumental.

OSEBA

delam 
➤ 1. oseba – jaz

delaš 
➤ 2. oseba – ti

dela
➤ 3. oseba – on, ona

ŠTEVILO 9

živim 
➤ ednina (E)

živiva 
➤ dvojina (D)

živimo 
➤ množina (M)

ČAS 10

ukvarjam se 
➤ sedanjik  

ukvarjal(a) sem se 
➤ preteklik

ukvarjal(a) se bom 
➤ prihodnjik

NAKLON 11

dela 
➤ povedni

delaj 
➤ velelni

delal(a) bi 
➤ pogojni

SAMOSTALNIK

SPOL12

prijatelj, oče, Jure, 
pes, čas, avto 
➤ moški (m)

prijateljica, mama,
služba, breskev, noč,

Karmen
➤ ženski (ž)

mesto, podjetje 
➤ srednji (s)

ŠTEVILO

prijatelj, prijateljica,
mesto 

➤ ednina (E)

prijatelja, prijateljici,
mesti

➤ dvojina (D)

prijatelji, prijateljice,
mesta

➤ množina (M)

denar, zelenjava, vino
➤ samo ednina

brki, počitnice, očala
➤ samo množina

SKLON 13

To je Ana.

Zdaj gre iz službe. Nima časa.

Telefonira prijatelju.

Ano poznam že dolgo. 
Kadar ima čas, gre v mesto. 

Živi v hiši.

Ukvarja se s psom.

1. sklon

2. sklon

3. sklon

4. sklon

5. sklon

6. sklon

PRIDEVNIK 
se ujema s samostalnikom

v spolu: dober prijatelj  
dobra prijateljica 
veliko mesto

v sklonu: Telefonira staremu prijatelju. 
Ima zanimivo službo. 
Dela v velikem podjetju.

v številu: dobri prijatelji
dobre prijateljice 
velika mesta

OSEBNI ZAIMEK 
nadomešča samostalnik ali 

samostalniško besedno zvezo

To je moja prijateljica Ana. 
Poznam jo že dolgo.

SVOJILNI ZAIMEK 
se tako kot pridevnik ujema s samostalnikom

To je moja knjiga. To so moji sošolci. 
Od kod prihajajo tvoji sošolci?
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KDAJ RABIMO KATERI SKLON?
PRIMERI:

1. sklon Kdo je na sliki? Moj prijatelj. Moja prijateljica. 
Kaj je na sliki? Njegov avto. Njena hiša. Majhno mesto.

2. sklon Koga ne pozna? Mojega brata. Moje sestre.
Česa nima? Velikega vrta. Velike terase. Velikega okna.
Od kod je? Iz Kranja. Iz Slovenije. Iz majhnega mesta.
Kje je ta hiša? Zraven gozda. Blizu trgovine. Zraven mesta.
Brez česa? Brez sladkorja. Brez smetane. Brez mleka.
Koliko ...? Veliko denarja. Liter vode. Kozarec vina. 

3. sklon Komu telefonira? Staremu prijatelju. Dobri prijateljici.
Čemu se smeje? Filmu. Komediji. Smešnemu besedilu.
Kam gre? K frizerju. H kozmetičarki.

4. sklon Koga pozna? Znanega igralca. Znano igralko.
Kaj ima rad(a)? Čokoladni sladoled. Popularno glasbo. Laško pivo.
Kam hodi v službo? Na Bled. V Ljubljano. V veliko podjetje.

5. sklon Pri kom živi? Pri bratu. Pri mami.
O čem se pogovarja? O smešnem filmu. O angleški komediji. O zanimivem besedilu.
Kje stanuje? V Kranju. Na Škofljici. V majhnem mestu.

6. sklon S kom gre na morje? S starim prijateljem. Z dobro prijateljico.
S čim se ukvarja? S športom. Z glasbo. S smučanjem.
Kje se dobimo? Nad bazenom. Pred blagajno. Med parkiriščem in 

Za mojim blokom. Pod uro. igriščem.

Na začetni stopnji smo obravnavali tudi 1., 2. in 4. sklon dvojine in množine.

m ž s

m ž s

1. sklon To sta moja prijatelja. Moji prijateljici Ana in Maja Bled in Kranj sta slovenski 
prideta na obisk. mesti.

2. sklon Dveh novih sodelavcev še Stanujem blizu dveh velikih Ne razumem dveh kratkih 
ne poznam. trgovin. besedil na strani pet.

4. sklon Na festivalu smo si ogledali Imam zanimivi knjigi. Obiskal sem stari mesti.
dobra filma.

m ž s

1. sklon To so moji prijatelji. Moje prijateljice pridejo To so slovenska turistična 
na obisk. mesta.

2. sklon Novih sodelavcev še Stanovali bomo blizu  Ne razumem kratkih besedil 
ne poznam. Čateških toplic. na strani pet.

4. sklon Na festivalu smo si ogledali Imam zanimive knjige. Obiskal sem stara mesta.
dobre filme.

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA
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Obravnavali smo označene: 

KONČNICE PRIDEVNIKA IN SAMOSTALNIKA

m ž s

E D M E D M E D M

1 -Ø/-i -Ø -a -a -i -i -a -a -i -i -e -e -o -o/-e -i -i -a -a/-e*-e

2 -ega -a -ih -ov* -ih -ov* -e -e -ih -Ø -ih -Ø -ega -a -ih -Ø -ih -Ø

3 -emu -u -ima -oma* -im -om* -i -i -ima -ama -im -am -emu -u -ima -oma* -im -om*

4 -Ø/-i -Ø -a -a -e -e -o -o -i -i -e -e -o -o/-e -i -i -a -a/-e*-ega -a -e

5 -em -u -ih -ih -ih -ih -i -i -ih -ah -ih -ah -em -u -ih -ih -ih -ih

6 -im -om* -ima -oma* -imi -i -o -o -ima -ama -imi -ami -im -om* -ima -oma* -imi -i

* -o- ➤ -e- za c, č, ž, š, j

OBLIKE OSEBNEGA ZAIMKA

E D M

1 jaz ti on ona midva vidva onadva mi vi oni
ono medve/midve vedve/vidve onidve me ve one

2 mene tebe njega nje naju vaju njiju nas vas njih
me te ga je ju jih

3 meni tebi njemu njej nama vama njima nam vam njim
mi ti mu ji jima jim

4 mene tebe njega njo naju vaju njiju nas vas njih
me te ga jo ju jih

5 pri meni pri tebi pri njem pri njej pri naju pri vaju pri njiju pri nas pri vas pri njih

6 z mano/ s tabo/ z njim z njo z nama z vama z njima z nami z vami z njimiz menoj s teboj

OBLIKE SVOJILNEGA ZAIMKA
Čigav?

jaz ➤ moj
midva,

➤ najin
mi,

➤ naš
medve/midve me

ti ➤ tvoj
vidva,

➤ vajin
vi,

➤ vaš
vedve/vidve ve

on ➤ njegov onadva,
➤ njun

oni, 
➤ njihov

ona ➤ njen onidve one
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Kakšen je bil vaš prvi korak, ko ste se začeli učiti slovensko? 

lahek žalosten

vesel romantičen

težek zanimiv

Napišite sestavek z naslovom: Moj prvi korak v šolo slovenskega jezika.

1 narediti korak 

2 zamižati 

3 stopiti čez prag 

4 prepreka 

PRVI KORAK

Prvi korak,1

ki ga narediš,
je takrat, ko zamižiš2

in stopiš čez prag.3

Prvi korak 
je tudi takrat,
ko vidiš,
da so stvari 
drugačne,
kot si mislil ti.

Prvi korak 
je najtežji
in se kar naprej 
ponavlja.
Vedno je kakšna
prepreka,4

ki te neprestano 
ustavlja.

(Iz zbirke Sončnica na rami. Ljubljana: MK,
1996. Str. 435.)

Vinko Möderndorfer (1958)

Iz slovenske literature
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